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IEKŠLIETU NOZARE NEDĒĻAS
GRIEZUMĀ
Valsts policija
Vērienīgas starptautiskās operācijas laikā par
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēti
Latvijas pilsoņi
• Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas
pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa,
sadarbojoties ar Amerikas Savienoto valstu (ASV)
Federālās izmeklēšanas biroju (FIB), Portugāles
tiesībsargājošām
iestādēm
un
Eiropas
Savienības
tiesībaizsardzības aģentūru Europol, veica virkni operatīvo
pasākumu un izmeklēšanas darbību, kā rezultātā par
noziedzīgi
iegūtu
līdzekļu
legalizāciju
aizturēta
organizēta noziedzīga grupa, kurā iesaistīti arī 6
Latvijas pilsoņi. Caur fiktīvi izveidotiem uzņēmumu
bankas kontiem minētās personas apgrozījušas vismaz 4,5
miljonus eiro.
• Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka divas personas no
Latvijas vāca “naudas mūļus”, kuri savukārt reģistrēja
fiktīvus uzņēmumus un atvēra tiem piesaistītus bankas
kontus, izmantojot viltotus Latvijas, Polijas un
Bulgārijas personu apliecinošus dokumentus. Vēlāk
šīs personas nodeva bankas kontu piekļuves rīkus
organizatoriem, kuri tālāk organizēja naudas plūsmu un
izpildīja pakalpojumu. Tāpat starptautiskās sadarbības
rezultātā Bulgārijā tika atklāta kriptovalūtas ferma, kurā tika
ražota kriptovalūta, kas tika atgriezta noziedzniekiem.
• Papildus
informācijai:
https://www.vp.gov.lv/lv/jaunums/verienigasstarptautiskas-operacijas-laika-par-noziedzigi-iegutulidzeklu-legalizaciju-aiztureti-latvijas-pilsoni

13. oktobrī, Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Tukuma
iecirkņa
policisti,
veiksmīgi
sadarbojoties
ar
kinologu un dienesta suni Drako,
kādā Tukuma izglītības iestādē
veica
profilaktiska
rakstura
pasākumu ar mērķi pārbaudīt,
vai skolēni neatrodas narkotisko
vai psihotropo vielu ietekmē.
Suns norādīja uz 6 personām,
kuras uz aizdomu pamata par
atrašanos
narkotisko
vielu
ietekmē
tika
nogādātas
medicīnas iestādē ekspertīzes
veikšanai,
un
likumsargi
pieņēma lēmumu uzsākt 6
administratīvā
pārkāpuma
procesus. Tāpat policisti tajā
pašā dienā kopā ar suni Drako
sankcionētas
administratīvās
apskates laikā kādā privātmājā
atrada 713 cigaretes bez Latvijas
Republikas akcīzes markām. Par
notikušo likumsargi ir uzsākuši
administratīvā
pārkāpuma
procesu.
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Citi notikumi:
• 2. oktobrī ap pulksten 01:30 naktī Daugavpils novadā, divi vīrieši iekļuva kāda
1957.gadā dzimušas personas dzīvesvietā, pēc kā pielietojot fizisku spēku nodarīja
cietušajam vidēja smaguma miesas bojājumus ar mērķi iegūt sev vēlamo
informāciju. Pēc piekaušanas persona tika ievietota automašīnas bagāžas nodalījumā un
aizvesta uz meža masīvu, kur vīrieši turpināja fizisku personas ietekmēšanu. Personas
pielietoja ne tikai fizisku spēku, bet piedraudot ar šaujamieroci tika izteikti draudi vīrieti
nogalināt. 14.oktobrī Valsts policijas Latgale reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas
likumsargiem izdevās noskaidrot un aizturēt aizdomās turamās personas –
1976.gadā un 1986.gadā dzimušus, iepriekš sodītus vīriešus. Viena no personām tika
aizturēta savā dzīvesvietā Daugavpils novadā, otra Daugavpilī.
• 9. oktobrī, Saulkrastu novadā, Valsts policijas Saulkrastu iecirkņa policisti iepriekš
uzsākta kriminālprocesa ietvaros veica kratīšanu, kuras laikā atrada un atsavināja
100 litrus nelegāla alkohola un 16 800 cigarešu vienības bez Latvijas Republikas
akcīzes markām.
• Nedēļas sākumā Rīgas Zemgales iecirknī tika saņemta informācija, ka Rīgā no kāda
veikala Āgenskalnā, naktī uz pirmdienu, tika nozagts seifs, kurā atradās apmēram
3000 eiro liela naudas summa. Veicot operatīvos izmeklēšanas pasākumu un
pārbaudot veikala videonovērošanas kameru ierakstus tika noskaidrots, ka zādzību
pastrādājis 1988. gadā dzimis vīrietis, kurš ir šī veikala darbinieks.
• Otrdien, 13. oktobrī, Rīgā, Ieriķu ielā dienas laikā uz ielas kādai deviņus gadus vecai
meitenei nezināms vīrietis no rokām izrāva mobilo telefonu un metās bēgt.
Kāds vērīgs garāmgājējs pamanīja notiekošo un aizturēja vainīgo personu, kā arī izsauca
policiju. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Rīgas Teikas iecirkņa policisti un aizturēja
iespējamo ļaundari.
• Valsts policija Vidzemes reģiona pārvalde Valkas iecirknis aizdomās par ļaunprātīgu
dedzināšanu Valkā aiztur 1977. gadā dzimušu vīrieti. Noskaidrots, ka aizturētais
vīrietis pēc pirmā ugunsgrēka izraisīšanas, netālu no notikuma vietas vērojis Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu un to, kā deg saimniecības ēka, taču precīzi viņa
rīcības motivācija patlaban tiek skaidroti izmeklēšanā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Ugunsgrēku skaits: nedēļā – 98; gadā kopā – 5978
Ugunsgrēkos izglābtie: nedēļā - 13; gadā kopā - 255
Glābšanas darbu skaits: nedēļā - 151; gadā kopā – 6661
Glābšanas darbos izglābtie: nedēļā – 7; gadā kopā - 409
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• Plkst.16.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Balasta dambi Rīgā, kur saskaņā ar sākotnējo
informāciju Daugavā uz ūdens virsmas bija konstatēts nezināmas izcelsmes vielas
plankums 500 metru garumā. Ar drona palīdzību tika apsekota akvatorija un divās vietās
uzstādītas norobežojošās bonas 150 metru un 15 metru garumā. Darbu notikuma vietā
turpināja Ostas policija un Valsts vides dienests.
• Plkst.07.44 tika saņemts izsaukums uz Daugavpils novada Višķu pagastu, kur kravas
automašīnas avārijas rezultātā no tās degvielas tvertnes noplūda dīzeļdegviela 300
litru apjomā. Ugunsdzēsēji glābēji ar absorbenta palīdzību savāca noplūdušo vielu un
sakārtoja ceļa braucamo daļu.
• Naktī uz svētdienu plkst.01.33 tika saņemts izsaukums uz Olaines novadu, kur ar atklātu
liesmu dega divstāvu dzīvojamā māja 150m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas
bija evakuējušies pieci cilvēki, kuri tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst.05.48 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika
likvidēts.
• Svētdien Inčukalna novadā ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpes izcēla bojāgājušu
cilvēku un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.
13. oktobris
• Plkst.20.39 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā vannas istabā
dega papīri 0,1m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Liesmas apdzēstas pirms VUGD
ierašanās.
• Plkst.22.55 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur daudzdzīvokļu ēkā dega
sadzīves mantas 0,5m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no piedūmotā dzīvokļa
evakuējās cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Plkst.23.33
ugunsgrēks tika likvidēts.
14. oktobris
• Plkst.21.00 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur dega dārza māja. Ierodoties
notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg dārza māja pilnā 12m2 platībā.
Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
mediķiem, kā arī ēkas gruvešos tika atrasts bojāgājis cilvēks. Plkst.23.23 ugunsgrēks
likvidēts.
15. oktobris
• Plkst. 6.52 VUGD saņēma izsaukumu uz Maskavas ielu Rīgā, kur, kā liecināja saņemtā
informācija, divstāvu dzīvojamās mājas sienā un grīdā paradījušās plaisas. Ierodoties
notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī uz sienas
un grīdas redzamas plaisas. Tika pieņemts lēmums no ēkas evakuēt iedzīvotājus,
kopumā 17 cilvēkus. Notikuma vietā piesaistīti būvvaldes pārstāvji ēkas apsekošanai.
• Saņemts izsaukums uz Babītes novadu, kur ezerā divās laivās atradās divi cilvēki,
kas saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Ugunsdzēsēji glābēji nogādāja abus cilvēkus
krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
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Aktuālākie temati šonedēļ:
• par drošību pirms apkures sezonas;
• par apmaldīšanos mežā;
• par dūmu detektora uzstādīšanu mājokļos;
• pareiza rīcība pēc CSNg.

Valsts robežsardze
No 09.10. līdz 15.10:
• Robežsargi uz ārējām robežām un valsts iekšienē
konstatēja 132 LIKUMPĀRKĀPĒJUS :
 UZ ĀRĒJĀM ROBEŽĀM
robežpārkāpēji;

konstatēti

65

 VEICOT
IMIGRĀCIJAS
KONTROLES
PASĀKUMUS
VALSTS
IEKŠIENĒ,
ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu
pārkāpumi konstatēti 20 personām;
 PAR
PĀRKĀPUMIEM
TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KUĢOŠANAS
LĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS JOMĀ Valsts
robežsardzes amatpersonas saukušas pie
administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot
robežu 47 personām.
9.oktobris
• Rīgā un uz valsts Austrumu robežas Valsts robežsardzes Ludzas, Viļakas un Daugavpils
pārvalžu atbildības rajonos norisinājās Robežsardzes sagrāves 80. gadadienai un
represēto robežsargu piemiņai veltītie atceres pasākumi, kuru ietvaros robežsargi
aizdedzināja svecītes, nolika ziedus un ar klusuma brīdi godināja brīvvalsts robežsargu
piemiņu.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsoņa pases pieteikums: 1504
Latvijas pilsoņa apliecības pieteikums: 3000
Latvijas nepilsoņa pases pieteikums: 171
Uzturēšanās atļaujas kartes pieteikums: 861

Citi notikumi:
• PMLP nodaļās Latvijā tika pieteikti arī tādi dokumenti kā Latvijas nepilsoņa personas
apliecība (kopā - 243); Bezvalstnieka ceļošanas dokuments (kopā - 1); ES pilsoņa personas
apliecība (kopā - 83).
• Noformēti 436 personu apliecinoši dokumenti ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas
valstspiederīgajiem.
• 93 personām reģistrēta vai atjaunota Latvijas pilsonība, no tām 74 ir ārvalstīs dzimušie
Latvijas pilsoņu bērni.
• 48 personas kārtoja naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas prasme un Latvijas
Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un
kultūras pamatu zināšanas). Pārbaudes notiek Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.
• Laika posmā no 9. oktobra līdz 15. oktobrim saņemt pakalpojumus neieradās un
nepaziņoja par sava pieraksta atcelšanu – 1252 klienti, savukārt 402 klienti atteica
iepriekš pieteikto vizīti.

Nodrošinājuma valsts aģentūra
No 09.10. līdz 15.10:
• Pārņemtas 115 dažāda
automašīnu detaļas

veida

un

izmēra

• Pārņemti 3 transportlīdzekļi
• Pārņemti 17 cigarešu iepakojumi (Latgales
reģionā)
• Pārņemtas 70 l šķidruma ar alkoholam raksturīgu
smaku
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• Iznīcināti 2 transportlīdzekļi
• Iznīcinātas 2 696 080
reģionā)

cigaretes (Latgales

• Nodoti VID 9 transportlīdzekļi
• Reģionālajās nodaļās kopumā pieteikti 100 defekti,
15 no tiem reģistrēti, 32 – lokalizēti, 53 – atrisināti.
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